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AB EKONOMİK YÖNETİŞİM SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM  

 

GENİŞ ÖZET 

 

Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomi politikalarının koordinasyonunun iyileştirilmesi ve 

gözetiminin geliştirilmesi amacıyla Komisyon tarafından 29 Eylül 2010 tarihinde önerilen ve 

Altılı Paket (Six-Pack) olarak anılan mevzuat teklifi paketi üzerinde nihai anlaşmaya varmak 

amacıyla Avrupa Parlamentosu ile başlatılan müzakereler 28 Eylül 2011 itibariyle 

sonlandırılmıştır. 2011 yılı sonunda yürürlüğe girecek olan mevzuat paketi Konsey tarafından 

4 Ekim 2011 tarihinde onaylanmıştır. Böylece, ekonomi politikası koordinasyonuna ilişkin 

“European Semester (Avrupa Dönemi)” uygulamasının önümüzdeki dönemde daha sağlam 

bir yasal çerçeveye dayandırılması mümkün olacaktır. 

 

Ekonomik ve Parasal Birlik’in (EPB) kurulmasından bu yana AB ve Euro Bölgesi düzeyinde 

ekonomik yönetişime ilişkin en kapsamlı düzenlemeleri içeren mevzuat paketi, maliye 

politikalarının yanı sıra makroekonomik politikalar ile yapısal reformların daha kapsamlı ve 

gelişmiş gözetiminin sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, uyum sağlayamayan üye 

devletler için yeni ve otomatik olarak devreye girecek yaptırım mekanizmaları 

öngörülmektedir.  

 

Anılan mevzuat paketinde altı farklı düzenleme yer almaktadır. Bunlardan dördü, İstikrar ve 

Büyüme Paktı’nın (İBP) kapsamlı bir reformunu da içeren mali konulara ilişkin olup, diğer 

ikisi AB ve Euro Bölgesinde ortaya çıkan makroekonomik dengesizliklerin tespit edilerek 

giderilmesine yönelik yeni düzenlemeler getirmektedir.  

 

 

MEVZUAT PAKETİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER 

İstikrar ve Büyüme Paktı’nın 

Önleyici Kısmını Oluşturan 

Mevzuatta Değişiklik Yapan 

Tüzük 

▪ Harcama Kuralı: Harcamalardaki genişleme 

potansiyel büyüme hızını geçmemelidir. 

▪ Kuralı ihlal eden ülkeler ceza, faizli teminat ve/veya 

Komisyon uyarılarına maruz kalabilecektir. 

İstikrar ve Büyüme Paktı’nın 

Düzeltici Kısmını Oluşturan 

Mevzuatta Değişiklik Yapan 

Tüzük 

▪ Aşırı Açık Prosedürü:  Borçlarının GSYH’ye oranı % 

60’ı aşan ülke, borç miktarını 3 yıl boyunca ve her yıl 

GSYH’sinin % 60’ı aşan kısmının 1/20’si oranında 

azaltmalıdır. 
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Euro Bölgesinde Bütçe 

Gözetiminin Etkin Bir Şekilde 

Uygulanmasına İlişkin Düzenleme 

▪ Önleyici tedbir: İhtiyati politikalardan ciddi 

sapmalar, GSYH’sinin % 0,2’si oranında faizli 

teminat uygulamasını devreye sokacaktır. 

▪ Düzenleyici tedbir: Aşırı açık veren ülke, 

GSYH’sinin % 0,2’si oranında faizsiz teminat 
uygulamasına maruz kalacaktır. 

▪ AB tavsiyelerini dikkate almayan ülkelerin 

teminatları cezaya çevrilebilecektir.  

Üye Devletlerin Bütçe Çerçeveleri 

Kapsamındaki Gereksinimlere 

İlişkin Direktif 

 

▪  İBP’de yer alan amaçlar ulusal bütçe çerçevelerine 

yansıtılacak ve kamu maliyesine ilişkin çok yıllı 

planlama yaklaşımı benimsenecektir.  

▪ Muhasebe ve istatistiki raporlarda, bağımsız gözetim 

ve analiz süreçlerinde üye devletlerin uyması gereken 

asgari koşulları tanımlanmaktadır. 

Makroekonomik Dengesizliklerin 

Önlenmesi ve Düzeltilmesine 

İlişkin Düzenleme 

▪ Aşırı Dengesizlik Prosedürü: Çeşitli ekonomik 

göstergelerden oluşan bir puan tablosu baz alınarak 

dengesizlik riskleri düzenli olarak değerlendirilecek ve 

ciddi dengesizliklerin tespit edildiği üye devletler için 

ADP devreye girecektir. 

▪ ADP’ye tabi olan üye devlet, belli bir takvim 

dahilinde gerçekleştireceği eylemleri içeren düzeltici 

bir eylem planı hazırlayacak; eylemlerin 

gerçekleştirilmesinde sürekli başarısız olunması 

durumunda yaptırımlar devreye girecektir.  

Euro Bölgesindeki Aşırı 

Makroekonomik Dengesizliklerin 

Düzeltilmesine İlişkin Uygulama 

Tedbirleri Hakkında Düzenleme 

▪ ADP tavsiyelerini uygulamakta tekrarlayarak 

başarısız olunması durumunda, söz konusu ülke 

GSYH’sinin % 0,1’ine tekabül eden miktarda yıllık 

para cezası ödemek zorunda kalacaktır. 

 

 

 

Mevzuat paketi iki temel amaca hizmet etmektedir: 

 

1) Mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak daha güçlü önleyici ve düzeltici 

mekanizmaların hayata geçirilmesi 

 

Paket, daha güçlü bir kamu maliyesi için İBP’de önemli revizyonlar yapmış ve özellikle borç 

düzeyinin azaltılmasına yönelik tedbirleri arttırmıştır. Bu kapsamda, üye ülkelerden aşırı 

borçlanmayı önlemelerinin yanı sıra kamu borç stoklarını makul düzeylere indirmeleri 

beklenmektedir. Söz konusu düzenlemeyle, Konsey uyarı ve kararlarını dikkate almayan Euro 

Bölgesi ülkelerine, GSYH’nin % 0,2’sine ulaşan teminatlar ve cezalar gibi yeni mali 

yaptırımlar getirilmiştir. Yaptırımlar erken safhada uygulamaya konulacak ve ters oylama 
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mekanizması ile yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, ulusal bütçe çerçevelerin muhasebe ve 

istatistik standartları ile tahmin yöntemleri gibi en temel unsurlarının, şeffaflığın sağlanması 

ve mali gelişmelerin izlenmesinin kolaylaştırılması bakımından minimum AB standartlarıyla 

uyumlu olması öngörülmektedir.  

 

 

 

2) Önleyici ve düzeltici mekanizmalar vasıtasıyla makroekonomik dengesizliklerin 

azaltılması ve rekabet gücünün artırılması 

 

Üye ülkeler tarafından yapılan farklı ekonomik tercihler, AB içinde ülkeler arası rekabet gücü 

farklılıklarının ve makroekonomik dengesizliklerin artmasına neden olmuştur.  Bu nedenle, 

Altılı Paket kapsamında söz konusu makroekonomik dengesizliklerim giderilmesi amacıyla 

Aşırı Dengesizlik Prosedürü-ADP (Excessive Imbalance Procedure) adı verilen yeni bir 

gözetim mekanizması oluşturulmuştur. Önleyici gözetim dahilinde, puan tablosu ve 

göstergelere dayalı bir ikaz mekanizması uygulanacak olup, düzeltici kural kapsamında ise 

Komisyon tavsiyeleri, ulusal eylem planları ve üye ülke “grup baskıları” (peer pressure) ile 

cezalar öngörülmektedir. Aşırı Dengesizlik Prosedürü’ne uyum sağlayamayan Euro bölgesi 

ülkeleri için GSYH’nin % 0,1’i oranında yıllık ceza uygulamaları öngörülmektedir.   

 

Söz konusu değişiklikler ile, Euro Bölgesine dahil olan üye ülkelere ilişkin yaptırım 

mekanizması güçlendirilerek, yaptırımların uygulanmasındaki keyfiyet ortadan 

kaldırılmaktadır. Diğer bir deyişle, yeni düzenlemeler, İBP’nin daha “kurallara dayalı” bir 

yapıya kavuşturulmasını ve taahhütlerini ihlal eden ülkeler için yaptırımların kendiliğinden 

işleyen bir süreç dahilinde uygulanmasını amaçlamaktadır. 

 

Sonuç olarak, Lizbon Antlaşmasında yer alan temel amaç ve ilkelerle uyum içerisinde olan bu 

reformlar neticesinde, AB ve Euro Bölgesinde ekonomi politikası koordinasyonunun daha 

etkin hale getirileceği ve bu sayede Avrupa 2020 Stratejisinde yer alan sürdürülebilir büyüme 

ve istihdam hedeflerine daha hızlı ulaşılabileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

 

2008 yılı Eylül ayında, ABD‟nin dördüncü büyük yatırım bankası olan Lehman Brothers‟ın 

iflas etmesiyle patlak veren ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan küresel ekonomik ve mali 

krizin olumsuz etkileri Avrupa Birliği (AB)‟nde de ciddi boyutlarda hissedilmiştir. Gerek 

Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) içerisinde gerekse AB düzeyinde daha iyi işleyen bir 

ekonomi yönetimine duyulan ihtiyaç net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, ekonomi 

politikalarının koordinasyonunun iyileştirilmesi ve gözetiminin geliştirilmesi amacıyla Eylül 

2010 tarihinde kabul edilen mevzuat teklifi paketi (Altılı Paket), 4 Ekim 2011 tarihinde 

Konsey tarafından onaylanmıştır. Söz konusu paket, EPB‟nin kurulmasından bu yana AB ve 

Euro Bölgesi düzeyinde ekonomik yönetişime ilişkin en geniş kapsamlı düzenlemeleri 

içermektedir. 

Altılı mevzuat  paketi kapsamında, maliye politikalarının yanı sıra makroekonomik politikalar 

ile yapısal reformların daha kapsamlı ve gelişmiş gözetiminin sağlanması amaçlamaktadır. 

Mevzuat paketinde yer alan düzenlemeler üç temel alanı kapsamaktadır: 

 Ekonomik gözetim çerçevesinin sağlıklı işleyişini temin etmek amacıyla, üye ülkeler 

tarafından gerçekleştirilen yapısal reformların gözetimi izleme süreci ile sağlanacak olup, 

bu kapsamda üye ülkelerin ulusal bütçe çerçevelerinin AB seviyesinde belirlenen orta 

vadeli hedeflerle uyumu ve gözetim sürecinin erken safhalarında müdahaleyi mümkün 

kılan ve kademeli şekilde uygulanacak çeşitli yaptırım ve teşviklerin sisteme dahil 

edilmesine yönelik çalışmalar izlenecektir. Üye ülkelerin yapısal reformları 

gerçekleştirmeleri “grup baskısı”nı (peer pressure) içeren bir yaptırım mekanizması ile 

sağlanacaktır.  

 

 Üye ülkelerin ulusal mali çerçeveleri için asgari bazı sınırlar belirlenmesi ve maliye 

politikaları alanındaki koordinasyonun geliştirilmesi kapsamında, önleyici kural ve 

düzeltici kuraldan oluşan bir gözetim mekanizması öngörülmüştür. Önleyici kural, 

Komisyon tavsiye ve uyarıları doğrultusunda, İBP‟deki ilkelere uyumun sağlanması adına 

bütçe pozisyonları ve ekonomi politikalarının gözetiminin geliştirilmesini 

amaçlamaktadır. Düzeltici kural ise faizli ve faizsiz teminat yaptırımlarının yanı sıra bir 

takım cezalar uygulanmasını içermektedir. Mali koordinasyona dair yaptırım 

mekanizması,  özellikle Euro bölgesi ülkeleri için, Aşırı Açık Prosedürü ile birlikte ters 

çoğunluk ilkesi ile karara bağlanan kademeli yaptırımları içermektedir.  

 

 Makroekonomik dengesizlikler ile rekabet gücü farklılıklarının önlenmesi ve düzeltilmesi 

amacıyla önleyici gözetim araçları ve düzeltici kurallardan oluşan bir gözetim 

mekanizması öngörülmektedir. Önleyici gözetim dahilinde, puan tablosu ve göstergelere 

dayalı bir ikaz mekanizması uygulanacak olup, düzeltici kural kapsamında ise Komisyon 

tavsiyeleri, ulusal eylem planları ve üye ülke “grup baskıları” (peer pressure) ile cezalar 

öngörülmüştür. Bu alandaki yaptırım mekanizması, Aşırı Dengesizlik Prosedürü (ADP) 

ve Euro bölgesi ülkeleri için –ters çoğunluk ilkesiyle karara bağlanan- yıllık ceza 

uygulamalarını içermektedir.  
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MEVZUAT PAKETİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER 

 

 

1) İstikrar ve Büyüme Paktı’nın Önleyici Kısmını Oluşturan Mevzuatta Değişiklik 

Öngören Tüzük  

 

İBP‟nin önleyici kısmında, ekonomik daralma zamanlarında ortaya çıkacak ihtiyaçların 

giderilebilmesini teminen, ekonomik büyüme zamanlarında üye ülkeler tarafından ihtiyatlı 

maliye politikaları uygulanması prensibi getirilmektedir. Bu kapsamda, izlenecek maliye 

politikaları vasıtasıyla orta vadeli AB hedeflerine yakınsanma sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda, yeni mevzuatla birlikte İBP‟nin önleyici kısmını güçlendirmek için „harcama 

kuralı’ getirilmiştir. Söz konusu kurala göre, harcamalardaki genişleme, referans alınan 

potansiyel büyüme oranını geçmemelidir. Kuralı ihlal eden ülkeler ceza, faizli teminat 

ve/veya Komisyon uyarılarına maruz kalabilmektedir. Buna karşın, ciddi ekonomik daralma 

ya da Euro Bölgesi ya da AB için öngörülemeyen durumlar yaşanması halinde bu kuraldan 

sapmalar görülmesi herhangi bir yaptırım gerektirmemektedir.   

 

2) İstikrar ve Büyüme Paktı’nın Düzeltici Kısmını Oluşturan Mevzuatta Değişiklik 

Yapan Tüzük: 

 

İBP‟nin düzeltici tedbirler kısmında, üye ülkelerin uygulayacakları bütçe politikalarında ciddi 

hatalardan sakınması amaçlanmaktadır. Tüzük ile düzenlenen Aşırı Açık Prosedürü 

(Excessive Deficit Procedure) (AAP) ile üye ülkelerin borçlarına ilişkin gelişmelerin daha 

yakından takip edilerek, borçlara ilişkin gelişmelerin bütçe açığına ilişkin değerlendirmeler ile 

aynı ağırlıkta dikkate alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, borçlarının GSYH‟ye oranı % 

60‟ı aşan üye ülkelerin bu oranın düşürülmesine yönelik gerekli tedbirleri alması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda, üye ülkenin borç miktarını üç yıl boyunca ve her yıl 

GSYH‟nin % 60‟ını aşan kısmının 1/20‟si oranında azaltması öngörülmektedir. 

 

3) Euro Bölgesinde Bütçe Gözetiminin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına İlişkin 

Düzenleme: 

 

İBP‟nin önleyici ve düzeltici kısımlarındaki değişiklikler, Euro Bölgesi ülkeleri için 

tanımlanan yeni bir dizi mali yaptırımla desteklenmektedir. Önleyici kısma ilişkin olarak, 

ihtiyati politika oluşturulmasından ciddi sapmalar olması halinde faizli teminat 

uygulamasının devreye girmesi öngörülmektedir. Düzenleyici kısma ilişkin olarak ise, bir 

ülkenin aşırı açık verdiğine karar verilmesi halinde GSYH‟nin % 0,2‟sine tekabül eden 

miktarda faizsiz teminat uygulaması söz konusu olacaktır. Üye ülkelerin aşırı bütçe 

açıklarının azaltılmasına ilişkin AB tavsiyelerini yerine getirmemesi durumunda, bu 

miktarların cezaya çevrilecek ve elde edilen faiz gelirleri ve cezalar ile istikrar 

mekanizmasına mali destek sağlanacaktır. 

 

Bahse konu tedbirlerin hayata geçirilebilmesini teminen, yaptırımların uygulanmasında “ters 

oylama mekanizması” öngörülmektedir. Söz konusu mekanizma uyarınca,  Konsey 
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tarafından nitelikli çoğunluk ile reddedilmemiş ise, Komisyon‟un yaptırım teklifi kabul 

edilmiş sayılmaktadır.  

 

4) Üye Devletlerin Bütçe Çerçeveleri Kapsamındaki Gereksinimlere İlişkin Direktif: 

 

Maliye politikalarının AB düzeyinde merkezi olmayan bir yapıya sahip olması nedeniyle, 

İBP‟de yer alan amaçların ulusal bütçe çerçevelerine yansıtılması büyük önem arz etmektedir.   

Direktif, bu çerçevede, muhasebe ve istatistiki raporlarda, bağımsız gözetim ve analiz 

süreçlerinde üye devletlerin uyması gereken asgari koşulları tanımlamaktadır. Ayrıca,  AB 

seviyesinde belirlenen orta vadeli hedeflere ulaşılmasını teminen ulusal bütçe çerçevelerinde 

kamu maliyesine ilişkin olarak çok yıllı planlama yaklaşımının benimsenmesi ve İBP‟deki 

hedeflerle tutarlı olunması gerekmektedir. 

 

5) Makroekonomik Dengesizliklerin Önlenmesi ve Düzeltilmesine İlişkin Düzenleme: 

 

Aşırı Dengesizlik Prosedürü (Excessive Imbalance Procedure) (ADP) AB ekonomik gözetim 

çerçevesinin yeni bir unsurudur. Söz konusu prosedür, çeşitli ekonomik göstergelerden oluşan 

bir puan tablosu baz alınarak dengesizlik risklerinin düzenli olarak değerlendirilmesini 

içermektedir. Bu çerçevede, Komisyon risk taşıyan üye devletler için mevcut problemleri 

ortaya koyan kapsamlı gözden geçirmeler yapabilmektedir. Ciddi dengesizliklerin var olduğu 

veya dengesizliklerin EPB‟nin işleyişini tehdit ettiği üye devletler için Konsey bir takım 

tavsiyelerde bulunabilmekte veya ADP uygulaması başlatabilmektedir. ADP‟ye tabi olan bir 

üye devlet, belli bir takvim dahilinde gerçekleştireceği eylemleri içeren düzeltici bir eylem 

planı hazırlayarak Konsey‟e sunmakla yükümlüdür. Üye devletin düzeltici eylemlerin 

gerçekleştirilmesinde sürekli başarısız olması durumunda yaptırımlar devreye girmektedir.  

 

6) Euro Bölgesindeki Aşırı Makroekonomik Dengesizliklerin Düzeltilmesine İlişkin 

Uygulama Tedbirleri Hakkında Düzenleme: 

 

Mali alanda olduğu gibi, Euro Bölgesine dahil olan bir üye ülkenin, Konsey‟in ADP 

tavsiyelerini uygulamakta tekrarlayarak başarısız olması durumunda, söz konusu ülke 

GSYH‟sinin % 0,1‟ine tekabül eden miktarda yıllık para cezası ödemek zorunda kalmaktadır. 

Söz konusu cezanın uygulanmasına son verilmesi ancak Euro Bölgesine dahil olan üye 

devletlerin oylarının nitelikli çoğunluğuyla mümkün olmaktadır. 
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MEVZUAT PAKETİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 

 

 

1) Daha Güçlü Bir Önleyici Mekanizma 

 

İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde, Üye Devletler‟in GSYH‟nin % 3‟ünü aşan aşırı bütçe 

açıklarından ve GSYH‟nin % 60‟ını aşan aşırı borç stoklarından kaçınmaları gerekmektedir. 

Yeni paket, bu alanda 3 temel değişiklik getirmektedir: 

 Daha Fazla Şeffaflık: Üye Devletler, ulusal bütçe çerçevelerinin muhasebe ve 

istatistik standartları ile tahmin yöntemleri gibi en temel unsurlarının, şeffaflığın 

sağlanması ve mali gelişmelerin izlenmesinin kolaylaştırılması bakımından minimum 

AB standartlarıyla uyumlu olması öngörülmektedir.  

 

 Daha Katı Kurallar: Kamu maliyesinde sorun yaşayan Üye Devletler, orta vadeli 

bütçe hedeflerine yakınsama bakımından ciddi ilerleme kaydetmelidir. Harcama 

artışları, orta vadeli GSYH artışı ile ilişkilendirilmeli ve böylece ekstra gelirlerin 

harcamadan ziyade tasarruf artışına dönüşmesi sağlanmalıdır. Kamu borç stoku 

GSYH‟nin % 60‟ını aşan Üye Devletler ile uzun vadede mali sürdürülebilirliği risk 

altında olan Üye Devletlerin orta vadeli bütçe hedeflerine ulaşma yolunda daha hızlı 

gelişme kaydetmesi beklenmektedir.  

 

 Daha Zorlayıcı Bir Uygulama: Bir Üye Devlet‟in belirlenen ilkelere uyum 

sağlayamaması halinde Komisyon‟dan uyarı alması söz konusu olacak ve 

uyumsuzluğun devam etmesi halinde Komisyon, Üye Devlet‟e düzeltici tedbirleri 

alması için tavsiyede bulunabilecektir. Söz konusu tavsiye Konsey tarafından ters 

oylama mekanizması ile kabul edilecektir. Euro Bölgesi ülkeleri için, bu tavsiyenin 

ilgili Üye Devlet tarafından yerine getirilmesi GSYH’nin % 0,2’sine tekabül eden bir 

faizli teminat uygulaması ile desteklenecektir.  

 

2) Daha Güçlü Bir Düzeltici Mekanizma 

 

Kriz nedeniyle üye ülkelerde bütçe açığının GSYH‟ye oranının yüksek seviyelere ulaşması 

Aşırı Açık Prosedürü‟nün (Excessive Deficit Procedure-EDP) yeterince etkin 

uygulanmadığını ortaya koymuş ve bu nedenle EDP‟nin düzeltici mekanizmasının 

güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yeni paket, bu alanda 2 temel değişiklik 

getirmektedir: 

 

 Daha Katı Kurallar: Kamu maliyesinin değerlendirilmesinde, borç stokunun 

azaltılması bir kriter olarak ele alınacaktır. Borçlarının GSYH‟ye oranı % 60‟ı aşan 

üye ülkelerin bu oranın düşürülmesine yönelik gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, üye ülkenin borç miktarını üç yıl boyunca ve her yıl GSYH‟nin % 

60‟ını aşan kısmının 1/20‟si oranında azaltması öngörülmektedir.  
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 Daha Zorlayıcı bir Uygulama: Bahsi geçen şartı sağlayamayan ve Aşırı Açık 

Prosedürü‟ne tabi olan Euro Bölgesi ülkeleri için GSYH’nin % 0,2’sine tekabül eden 

bir faizsiz teminat uygulaması söz konusu olacaktır. Komisyon, ilgili Üye devlete 

gerekli düzeltici tedbirleri alması için tavsiyede bulunacak ve bu tavsiye Konsey‟de 

ters çoğunluk mekanizması ile kabul edilecektir.  Söz konusu tavsiyeye uyulmaması 

halinde, faizsiz teminat cezaya çevrilebilecek ve uyumsuzluğun devam etmesi halinde 

ceza miktarı artırılabilecektir.  

 

3) Makroekonomik Dengesizliklerin ve Rekabet Farklılıklarının Azaltılması 

 

Üye ülkeler tarafından yapılan farklı ekonomik tercihler, AB içinde ülkeler arası rekabet gücü 

farklılıklarının ve makroekonomik dengesizliklerin artmasına neden olmuştur.  Bu nedenle, 

Altılı Paket kapsamında söz konusu makroekonomik dengesizliklerim giderilmesi amacıyla 

Aşırı Dengesizlik Prosedürü-ADP (Excessive Imbalance Procedure) adı verilen yeni bir 

gözetim mekanizması oluşturulmuştur. Yeni sistem aşağıdaki unsurları içermektedir: 

 

 Açık bir İkaz Mekanizması: Ekonominin farklı katmanlarında ortaya çıkan 

dengesizliklerin tespit edilebilmesi amacıyla çeşitli iç ve dış göstergelerin yer aldığı 

bir puan tablosu oluşturulacak ve bu göstergeler zaman içinde ihtiyaçlara göre 

değişebilecektir. Söz konusu göstergelerin değerlendirilmesinde mekanik bir sistem 

kullanılmayacak; bu göstergeler Komisyon‟un derinlemesine incelemesine tabi 

olacaktır.  

 

 Daha Katı Kurallar: Aşırı Dengesizlik Prosedürü-ADP (Excessive Imbalance 

Procedure) adı verilen yeni gözetim mekanizması çerçevesinde, makroekonomik 

dengesizliklerin veya buna ilişkin risklerin tespit edilmesi halinde Komisyon, Üye 

Devlet‟in gerekli düzeltici tedbirleri alması için tavsiyede bulunacaktır. Bu çerçevede, 

ilgili Üye Devlet uygulayacağı tedbirleri ve bunların zamanını gösteren bir yol 

haritasını sunacak ve bu doğrultuda kaydettiği gelişme düzenli aralıklarla izlenecektir.  

 

 Daha Zorlayıcı bir Uygulama: Euro Bölgesi ülkeleri için uygulayıcı mekanizma 

GSYH’nin % 0,1’ine varan cezaları ve dengesizliklerin giderilmemesi halinde mali 

olmayan tedbirleri içerecektir.  

 

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy‟un başkanlığını yaptığı Ekonomik Yönetim 

Görev Gücünü de içeren geniş bir paydaş grubuyla yapılan hazırlık ve danışma çalışmaları 

sonrasında ortaya çıkan ve Konsey tarafından onaylanan mevzuat paketi, AB‟nin gerekli 

reformları gerçekleştirme konusundaki kararlılığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

İBP‟nin önleyici ve düzenleyici bileşenleri yeni prosedürler ve ciddi yaptırımlarla 

güçlendirilmiş,  makroekonomik dengesizliklerin, gözetim ve denetim mekanizmalarıyla, 

kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Böylece, potansiyel riskler önceden tahmin 

edilebilecek ve bu riskler krize sebebiyet vermeden bertaraf edilebilecektir. 
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2011 yılı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen ve AB yönetişim sisteminde bir „dönüm 

noktası‟ olarak nitelendirilen Altılı Paket ile birlikte AB ekonomik yönetişiminde yeni bir 

döneme girilmiştir. Yeni mevzuat paketi, ekonomik ve mali koordinasyonun güçlendirilmesi 

vasıtasıyla olası krizlerden kaçınılmasını ve halihazırdaki krizin etkilerinin hafifletilmesini 

amaçlamasının yanı sıra AB ekonomik entegrasyonunun daha da sağlamlaştırılması 

bakımından ileriye dönük büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.  

 


